
.....................................,dnia ..........20.... r.
(miejscowość)

                                              Gminna Komisja Wyborcza

   w Wielopolu Skrzyńskim

ZGŁOSZENIE

kandydata na sołtysa wsi (sołectwa) ....................................... w okręgu wyborczym 

nr .............................

I. W imieniu Komitetu Wyborczego ......................................................................................................
(nazwa)

z siedzibą ...............................................................................................................................................
(adres siedziby komitetu wyborczego)

           
  ...................................................................................................................................................

                (imię – imiona, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia)

zamieszkały .............................................................................. nr telefonu...........................................
 (dokładny adres)

e-mail .......................................................
zgłaszam

kandydata na sołtysa wsi (sołectwa) .....................................................................................................
w wyborach zarządzonych na dzień 27 stycznia 2019 roku

Kandydat

.......................................................... wiek........zamieszkały(a).............................................................
(imię-imiona, nazwisko)            (lat)  (nazwa miejscowości)

II. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa załączam:

1) wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata  na sołtysa wsi zawierający ............... 
       (liczba)

            podpisów,
2) oświadczenie kandydata na sołtysa o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu 

prawa wybieralności.

.....................................................................
(podpis  zgłaszającego)

                                                                                                                                                               



...............................................
(imię-imiona, nazwisko)

zamieszkały ..........................

...............................................
(adres)

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa

Ja ....................................................................................,wiek .............. posiadający numer

ewidencyjny PESEL ........................................................
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na sołtysa w wyborach na sołtysa

wsi....................................................................................................
(nazwa wsi/sołectwa)

zarządzonych na dzień 27 stycznia 2019r. z ..........................................................................................
(nazwa Komitetu Wyborczego)

......................................................................................................    w okręgu wyborczym  nr ........

oraz oświadczam, iż  posiadam prawo wybieralności  (bierne prawo wyborcze)* w wyborach do
Rady Gminy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 754 z późn. zm.).

.......................................................,dnia........................ 20..... r.      ..............................................
(miejscowość)                     (własnoręczny podpis)

Objaśnienia:
*) Posiadanie prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) oznacza, iż kandydat:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania rady,
– nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
– nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym,
– nie jest skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nie posiada prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę  prawa wybieralności,  o którym mowa  

w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach orga nów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.

                                                      



WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

kandydata na sołtysa wsi.......................................................................................................................
(nazwa wsi/sołectwa)

zgłaszanego przez ..................................................................................................................................
(nazwa komitetu wyborczego)

KANDYDAT

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko kandydata)

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL Podpis

1

2

3

4

5

6
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